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Abstract
The purpose of my survey has been to find out how pre-school teachers work with the 

development of children's reading and writing learning. I wanted to find out how educators 

promote this learning and how they see their own role in this learning. I had the following 

questions as a starting point: How do educators work to promote children's written awareness?

How do educators see their own importance in children's writing and reading development? In 

order to answer my questions, I did six qualitative interviews to find out about the teaching 

methods and approaches. I then compared my result with previous research, literature and 

curriculum intentions on the subject. I found that those children who showed interest had good

conditions for learning to read and write while the children who did not show the same interest

were considered not to be receptive to this type of learning. Educators did not think it is the 

pre-school responsibility to teach the children to read and write, but rather something that is 

supposed to happen at school. This is something that I can see differs from the view in both 

literature and previous research, where the children are considered both competent and 

receptive to this type of learning. However, the educators nevertheless considered that they 

had an important role in the children's reading and writing learning.
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Sammanfattning
Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur förskolepedagoger arbetar med att 

utveckla barns läs- och skrivinlärning. Jag ville ta reda på hur pedagoger främjar denna 

inlärning, samt hur de ser på sin roll i lärandet. Jag hade följande frågeställningar som 

utgångspunkt: Hur arbetar pedagoger för att främja barns skriftspråkliga medvetenhet? Hur ser

pedagogerna på sin egen betydelse i barns skriv- och läsutveckling? För att få svar på mina 

frågor gjorde jag sex kvalitativa intervjuer för att få reda på pedagogernas metoder och synsätt.

Jag jämförde sedan mitt resultat med tidigare forskning, litteratur och läroplanens intentioner i 

ämnet. Jag kom fram till att de barn som visade ett intresse hade goda förutsättningar för att 

lära sig att skriva och läsa, medan de barn som inte visade samma intresse ansågs inte vara 

mottagliga för denna typ av lärande. Pedagogerna ansåg inte att det är förskolans ansvar att 

lära barnen att läsa och skriva, utan det är något som är tänkt att ske i skolan. Detta är något 

som jag kan se skiljer sig mot synen i både litteratur och tidigare forskning, där man anser att 

barnen är både kompetenta och mottagliga för denna typ av lärande. Däremot ansåg 

pedagogerna ändå att de har en viktig roll i barnens läs- och skrivinlärning.

Nyckelord
Skriftspråk, barn, pedagog, alfabet, läsinlärning, skrivinlärning
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1. Inledning
I förskolans läroplan står det att pedagoger ska uppmuntra och ta tillvara på barns nyfikenhet 

och intresse inför den skriftspråkliga världen, samt att de har ett ansvar för att stimulera och 

utmana barnen i deras läs- och skrivutveckling (Skolverket, s. 11f.). Men läroplanen anger inte

vilka tillvägagångssätt som kan användas. Det kan därför vara intressant att få kunskap om hur

pedagoger omsätter de riktlinjer kring skriftspråk i förskolan som står formulerade i 

läroplanen. Det kan även vara intressant att få ta del av vad pedagogerna har för inställning till

barns skriftspråk i förskolan, och hur de ser på sin egen roll i barnens lärande. Björklund 

(2008, s. 150) framhåller i sin avhandling att det är viktigt att pedagoger i förskolan sätter en 

tilltro till barnens förmågor. Det är viktigt att barnen i sin skriv- och läsinlärning får använda 

både metoder och material på ett sätt som är meningsfullt för dem. Det är viktigt att pedagoger

ser barns läsande och skrivande som ett uttryck för att de redan tidigt i livet är kompetenta och

meningsskapande i att använda skrivning och läsning på sitt eget sätt. Dahlgren, Gustavsson, 

Mellgren & Olsson (2013, s. 11) anser att barn redan i tidig ålder har idéer om hur man läser 

och skriver, genom att de är nyfikna på vad som sker i deras omgivning - varför vuxna gör 

vissa saker och hur det går till. Man kan utifrån detta se att pedagogerna i förskolan är viktiga 

förebilder, men även som förmedlare av kunskap i barnens skriv- och läsutveckling. Det kan 

därför vara intressant att ta reda på vilka arbetssätt pedagogerna i förskolan använder för att 

introducera barnen till skriftspråket, samt hur de stimulerar barnens nyfikenhet och intresse i 

lärandet.  

1.1. Syfte
Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagoger arbetar med att stimulera barns läs-

och skrivutveckling. Men även att få kunskap om hur pedagogerna uppfattar sin roll i arbetet 

med skriftspråk tillsammans med barnen i förskolan.

1.1.1. Frågeställningar
 Hur arbetar pedagogerna för att främja barns skriftspråkliga medvetenhet?

 Hur ser pedagogerna på sin egen betydelse i barns skriv- och läsutveckling?
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång

2.1. Förskolans läroplan
I förskolans läroplan står det att barnen ska utveckla ett intresse för skriftspråket och en 

förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, samt att de genom olika medier, 

texter och bilder får använda sin förmåga att tolka och samtala om dessa (Skolverket, 2016, s. 

10). Norling (2015, s. 82) menar att kommunikation sker dagligen genom symboler, texter, 

gester och genom vårt verbala språkbruk, att barnen ges förståelse för dessa kommunikativa 

budskap är ”nyckeln” för att de ska kunna vara delaktiga och delta i ett demokratiskt samhälle.

Barnen ska få vägledning och stimulans av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya insikter och kunskaper. Detta förhållningssätt förutsätter att olika 

språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. Språk och 

lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga

vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Att barnen får skapa och kommunicera 

med hjälp av olika uttrycksformer såsom rytmik, sång och musik, drama, dans, bild och 

rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk fungerar som både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016, s. 7). I 

förskolans läroplan används inte begreppen läsinlärning, läs- och skrivutveckling eller språklig

medvetenhet, utan istället används termerna språkutveckling, talspråk, skriftspråk, 

kommunikation och lärande (Hultgren, 2006, s. 41). Att kunna läsa och skriva är väsentligt för 

att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Denna utveckling börjar långt innan barnen börjar 

skolan. Det är därför viktigt att förskolan stödjer skriftspråksutvecklingen och ser det som en 

viktig byggsten i barnens livslånga lärande (Riddersporre & Persson, 2010, s. 135).

2.2. Alfabetets funktion
Vårt språk är alfabetiskt och det bygger på att de olika bokstavstecknen representerar ljuden i 

det talade språket. Bokstäverna återger dock inte ljuden, utan man har kommit överens om att 

ljudet för fonemet /a/ ska representeras av bokstavsformen A. Det går inte att se hur en bokstav

ska uttalas förrän man har lärt sig vilket ljud den representerar. Vårt skriftspråk bygger därmed

på en fonetiseringsprincip där skriftspråkets olika tecken står för individuella ljud i vårt 
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talspråk, bokstäverna är på samma sätt som fonem talspråkets minsta skiljebärande enhet 

(Dahlgren et al, 2013, s. 11ff.). Ett barn har kommit tämligen långt på vägen när det har lärt sig

att talspråket består av mindre delar (fonem), att de förstår det brukar kallas att man är 

fonologiskt medveten. För att underlätta vägen för barnen att bli fonologiskt medvetna kan 

man låta barnen använda flera sinnen i lärprocesserna. Genom att skriva får barnen hjälp av de

visuella, auditiva och motoriska sinnena. Om man tillsammans med barnen leker med rim och 

ramsor är det bra om det finns nedskrivet, för då behöver barnen inte bara förlita sig till det 

auditiva sinnet utan kan då också använda sig av det visuella sinnet. På detta sätt låter man 

barnen vara multimodala i sitt lärande (Liberg, 2010, s. 229).

Genom att skriftspråket återger det som talas blir de alfabetiska bokstäverna högst effektiva 

genom att allt som sägs eller beskrivs med ord också kan skrivas med hjälp av de alfabetiska 

bokstäverna. Men för att barn ska klara det behöver de kunna avkoda bokstäverna, ge varje 

bokstav ett individuellt ljud vid läsning (Dahlgren et al, 2013, s. 11). Ju tidigare barnen 

påbörjar sin läsinlärning desto tidigare blir de medvetna om språkets byggstenar, fonemen. 

Utifrån denna tolkning anses att ju tidigare barnen börjar bekanta sig med skriftspråket, desto 

bättre förutsättningar har de i sin läs- och skrivinlärning (Arnqvist, 1993, s. 70). Att urskilja de

enskilda ljuden (fonemen) i talspråket och översätta dessa till bokstäver, är inte helt enkelt för 

barnen då det inte är säkert att ett ljud hör ihop med bara en bokstav, till exempel sje-ljudet 

kan ju motsvara upp till tre bokstäver (stjärna). Varje fonem får sin prägel och sin intensitet 

beroende på var i ordet det står och vilka andra fonem det interagerar med. Detta gör att den 

enkla principen från början att en bokstav representerar ett ljud kompliceras ytterligare. En 

bokstav i ett ord kan ha både ett långt och ett kort ljud, detta gör att uttalet av bokstavsljudet 

låter olika beroende på vilken ordform den befinner sig i, till exempel u i orden bus eller buss.

En annan omständighet som kan medverka till svårigheter är att man vid inkodning inte 

återger talspråket utan att det bygger på grundregeln att varje ljud i en ordbild ska 

representeras av vissa bestämda bokstavstecken. Detta gör att bokstaven blir innehållslös och 

fyller ingen annan funktion än att när man ser den ska motsvarande ljud sägas (Dahlgren et al, 

2013, s. 18). Ytterligare en svårighet kan vara att barnet har svårt att vända sin uppmärksamhet

från ordens betydelse, exempelvis att orm är ett långt ord, därför att ormen är lång, och att de 

associerar ordet pappa med sin pappa och inte de olika fonemen som bygger upp ordet 

(Arnqvist, 1993, s. 70). Ivarsson (2008, s. 29) menar att ju mer barnen får utforska 

skriftspråket, genom att exempelvis skriva bokstäver och ord eller låtsasläsa kommer det bidra
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till att barnens aktiviteter förändras och blir mer komplicerat allteftersom barnen lär och 

utvecklas, vilket kan ses som en grund för vidare läs- och skrivutveckling.

2.3. Skriftspråklig medvetenhet
Med skriftspråklig medvetenhet avses att barnet självständigt och medvetet funderar över 

språkets struktur, då det gäller både talat och skrivet språk. Barnen uppmärksammar och 

funderar över språkets struktur eller form och inte enbart påståendets innebörd. Det språkligt 

medvetna barnet uppmärksammar hur något sägs eller skrivs (Svensson, 1998, s. 84). Det 

innebär att man förstår både skriftspråkets användning (funktion) och dess konstruktion 

(form). Om ett barn ska kunna sägas vara skriftspråkligt medvetet måste de ha klart för sig 

både varför man ska kunna läsa och även ha en idé om hur man bär sig åt (Dahlgren, 2013, s. 

109). De barn som är språkligt omedvetna är helt inriktade på vad som sägs i sin helhet och 

inte på uttal, ordval eller meningsbyggnad. För att kunna lägga märke till språkets struktur 

krävs det att barnet kan fundera över språket som sådant och att det inte är bundet till 

situationen. Barnet behöver fundera över hur språket är uppbyggt, de måste inse att ordflödet i 

talet inte är en sammanhängande helhet utan består av olika delar (Svensson, 1998, s. 84). 

Ivarsson (2008, s. 106) menar att barn lär sig språkets form och funktion i en lärandemiljö som

utgår ifrån och bygger vidare på barnets tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket är viktigt 

för att utveckla den skriftspråkliga medvetenheten.

För att språket ska bli tydligt och begripligt krävs god kontroll av morfologiska regler, då det 

påverkar läsinlärningen eftersom morfologisk medvetenhet har betydelse för avkodningen 

(Svensson, 1998, s. 90). Morfem är språkets minsta enhet som kan förmedla ett innehåll, detta 

gör man genom att man delar upp orden i sina betydelsebärande enheter, till exempel kanin -er

-na. Enbart ordet kanin är ett lexikalt morfem, det vill säga det finns i lexikon. Medans -er och 

-na är grammatiska morfem, en annan morfemuppdelning är när vi vill ange verb i olika 

tempus exempelvis hoppa -de eller hjälp -te, de signalerar om att det är något som hänt, en 

förfluten tid (Liberg, 2010, s. 102). En god morfologisk medvetenhet leder till att läsaren 

snabbt inser vad ett ord börjar eller slutar på för viss stavelse eller ändelse. Det för med sig att 

läsaren inte behöver läsa ut denna delen av ordet, utan vi läser delar av orden, morfemen eller 

ordbilden. Har man stött på ordet hus många gånger så känner man igen den ordbilden och 

därför läser man kanske bara sista delen av ordet, till exempel husbil, husvagn, husbygge 

(Svensson, 1998, s. 90f.).
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Om barnens nyfikenhet på skriftspråket uppmuntras kan det bli en positiv trend som leder till 

att barnen når en allt högre språklig medvetenhet. Detta kan leda till att de får lättare att inse 

sambandet mellan bokstav, ljud och ord. Om barnet är medvetet om språkljuden kan de förstå 

att det kan motsvaras av en bokstav och har då en större intellektuell förberedelse för att kunna

ta emot läsinlärningsinstruktioner (Svensson, 2005, s. 23).

2.4. Barnens tidiga läs- och skrivutveckling
Barns förmåga att lära sig kommunicera är medfödd medan förmågan att genom skrift hantera 

ord och texter är en förvärvad kompetens. Barn lär sig inte heller att skriva och läsa under 

någon speciell fas under sin uppväxt. Denna utveckling börjar ofta tidigare än vad vi tror och 

tas ofta för given. Förmågan att läsa och skriva utvecklas under lång tid och är en del av den 

livslånga språk- och kunskapsutvecklingen. När barns intresse för skriftspråket visar sig i 

deras lek, i tankar och intressen är det lämpligt att ta upp det på ett tydligt och ändamålsenligt 

sätt och i ett för barnen betydelsefullt sammanhang (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, 

s. 75f.). Om pedagogerna i förskolan tidigt uppmärksammar barnens symbol och 

skriftskapande och förenar det med barnens tidigare erfarenheter kan de utmana deras 

meningsskapande, vilket kommer att underlätta barnens fortsatta läs- och skrivprocesser 

(Norling, 2015, s. 25).

En del barn provar själva på att i tidig ålder gå in i rollen som läsare och skrivare. I början kan 

läsandet bestå av att de återger texter som någon har läst för dem många gånger eller att 

barnen själva hittar på något som skulle kunna tänkas stå i en text. Detta är en form av 

förberedande läsning eller preläsande. Redan i de här formerna av tidigt läsande har man 

kunnat konstatera att barn kan göra skillnad mellan olika texttyper, de använder vissa former 

av språkliga uttrycksformer när de läser en faktatext och andra när de läser en berättelse. 

Genom att barnen ges möjligheter att komma i kontakt med texter och får vara med och läsa 

dem, kommer de lära sig att känna igen olika ordbilder, så kallad situationsläsning. Den här 

formen av läsning utvecklas vidare till att de kan känna igen de här ordbilderna i en mängd 

olika situationer, så kallad logografisk läsning. Barnens skrivande utgörs till en början av att 

de skriver snirkliga figurer eller mer eller mindre liknande bokstavstecken. Den här formen av 

förberedande skrivande kallas för preskrivande. Allt eftersom barnen lär sig känna igen olika 

ordbilder i sin omgivning försöker de efterlikna dem antingen genom att skriva ur minnet eller 

att direkt skriva av dem, så kallat logografiskt skrivande (Liberg, 2010, s. 230).
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Ett centralt problem med skriftspråksinlärningen är att läsning och skrivning är mentala 

processer. Men om barnen får insiktsfull handledning kan de ledas förbi svårigheterna och lära

sig läsa och skriva utan att några egentliga problem uppstår. Det är dock viktig att den vuxna 

visar lyhördhet för att kunna se hur barnet utvecklas och samtidigt hålla tillbaka både onödiga 

förklaringar och övertydlig undervisning, utan istället sätta in det stöd och ledning som varje 

enskilt barn behöver (Dahlgren et al, 2013, s. 12). Ivarsson (2008, s. 108) menar att det är 

viktigt att barnen tillåts utforska skriftspråket utifrån det egna intresset och motivationen, att 

man inte ställer krav på barnets lärande, utan att det fortskrider utifrån det enskilda barnet. 

Men det är viktigt att barnet omges av stöttande och hjälpande vuxna. Samverkan blir därmed 

betydelsefull för utvecklingen genom att barn och vuxna interagerar och samspelar när de 

diskuterar och samtalar om skriftspråket.

Barnen har behov av att få möta och delta i läsande och skrivande som en kulturell verksamhet

och i förskolan finns det rika möjligheter till användandet av skriftspråket i de dagliga 

rutinerna (Riddersporre & Persson, 2010, s. 133). Barn behöver möta och erfara 

skriftspråkshändelser för att spontant ta eget initiativ till lärande, barnen gör det inte av sig 

själva om de inte har en miljö som uppmuntrar till det (Norling, 2015, s. 24). Dahlgren et al 

(2013, s. 9ff.) menar att skriftspråksinlärningen ska utgå från barnens behov och erfarenheter 

och ske i för barnen naturliga och vardagsnära sammanhang. För att detta ska kunna uppnås 

behöver barnen omges av vuxna med kännedom om de skriftspråkliga processerna och som 

utifrån dessa insikter kan ge stöd, uppmuntran och ledning av barnets hantering av den 

skriftspråkliga omvärlden. En förutsättning för en fungerande skriftspråksutveckling är att de 

barn som håller på att lära sig att läsa får texter som antingen är kända för dem, eller har ett 

intressant innehåll. Om barnen upplever att texten är intressant ökar sannolikt motivationen för

barnet att ta till sig innehållet.

2.5. Förskolans skriftspråkliga miljö
Tidigare ansågs det att förskolan inte skulle arbeta med läs- och skrivaktiviteter, utan istället 

skulle de förbereda barnen genom rim, ramsor och språklek. Men forskare inom 

verksamhetsområdet är emellertid relativt överens om att barnens läs- och skrivutveckling 

startar långt innan de börjar skolan (Riddersporre & Persson, s. 133). Barns skrivning och 

läsning blir tydlig för barnen genom deras egna erfarenheter av dessa färdigheter. Det är därför

väsentligt att i förskolan skapa en miljö där barn dagligen omges av det skrivna och lästa 

språket. Lärarna bör medvetet organisera den pedagogiska verksamhetens innehåll och miljö 
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för att stimulera såväl yngre som äldre förskolebarns lust att skriva och läsa (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 77). Ivarsson (2008, s. 107) beskriver att barn blir medvetna 

om skriftspråket, genom att de i sin vardag ser vuxna använda text på olika sätt, utifrån detta 

görs de medvetna om skriftspråkets betydelse och det skapar ett intresse hos barnet att lära 

mer. Barnen ställer frågor utifrån det som är bekant och detta leder till att utforskandet av 

skriftspråket utvidgas. Det är därför betydelsefullt att man tar barnens intresse som 

utgångspunkt i skriftspråksutvecklingen.

Skriftspråksinlärningen sker allra bäst när det finns ett behov hos barnet att lära sig läsa och 

skriva och att det är omgivet av bemötande och stödjande vuxna. Förskolan behöver kunna ge 

stöd till barn som håller på att upptäcka skriftspråket och använda ett innehåll som engagerar 

barnen. Genom att undersöka vad barnen gör när de kommer i förbindelse med olika texter, 

kan vi förbättra vårt sätt att stödja och utmana deras lärande (Riddersporre & Persson, 2010, s. 

134). Norlings (2015, s. 82) avhandling påvisar att den sociala språkmiljön är generellt god i 

de studerade förskolorna, men att indikationer finns att förskolans språk- och skrivmiljö är 

eftersatta. Det används sällan aktiviteter som stimulerar till barnens begreppsutveckling, eller 

att barnen utmanas i sitt sätt att reflektera och tänka. Det framkom även att det saknades 

lekaktiviteter där förskolepedagogerna deltar genom att uppmärksamma barnens 

förhandlingar, bekräfta använda begrepp, samt utmana barnens tankar och uppmuntran till 

lekskriva, låtsasläsa och eget berättande. Resultatet påvisade att pedagogerna var i behov av 

kompetensutveckling gällande social språkmiljö, även pedagogerna uttryckte att de inte hade 

de kunskaper som krävs för att följa läroplanens mål att uppmuntra barn till att ”utveckla 

intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”.

Det som sker i lärandeprocessen, det vill säga hur mötet mellan barnet och pedagogen 

utformas i lärandesituationen är det mest centrala i pedagogisk kvalitet. Hur denna 

lärandesituation utformas är nämligen avgörande för barnets lärande och dess uppfattning om 

sig självt som en lärande individ. Hur vi ser, uppfattar och bemöter barn i förskolan har alltså 

stor betydelse för deras utveckling och lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 

111). För förskolans del handlar det om att pedagoger besitter kunskaper för att kunna stödja 

barn som är i färd med att utforska läsandet och skrivandet (Riddersporre & Persson, 2010, s. 

128). Betydande i det pedagogiska arbetet är att aktivt arbeta med en process som möjliggör 

lärande i riktning mot givna mål och syften. För detta behövs kunskap om hur barn lär och 
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utvecklas, en medvetenhet om pedagogens roll och betydelse samt kunskap om det aktuella 

fenomen lärandet är fokuserat mot (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 103).

För att skapa intresse för de skriftspråkliga värdena kan man genom kommunikation inbjuda 

barnen att deltaga i läsandet. Det handlar då inte enbart om att man läser för barnen, utan att 

man bjuder in barnet att prata om innehållet, bilderna, budskapet, symbolerna och att de 

känner en känsla av att medverka i läsandet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 76). 

Förskolan kan här utgöra ett viktigt forum genom att tidigt ta upp och stödja barnens 

samtalande och berättande som en grund inför deras läs- och skrivutveckling. Barn som har 

lärt sig att ställa frågor, utforska otydligheter, som kan sammanfatta de lästa textavsnitten och 

som kan tänka ut vad som kommer härnäst i texten. De barnen har fått arbeta med olika 

lästekniker som kommer att ge stödstrukturer för att de ska kunna utveckla en fördjupad 

textrörlighet. Barn som får deltaga i sådana skriftspråkliga sammanhang får en betydligt längre

startsträcka, genom att de i sin egen takt får prova på att läsa och skriva (Liberg, 2010, s. 

219ff.).  

Det är därför viktigt att barn i förskolan möts av symboler och texter som kan skapa tillfällen 

till kommunikation med kamrater och pedagoger, så att barnen ges möjlighet till reflektion och

utmaning över texternas betydelse i samspel med andra. Man kan då utmana barnens 

perspektiv och förståelse genom att de ges tillfällen till kommunikativa möten med kamrater 

och pedagoger (Norling, 2015, s. 82).
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3. Teoretiska utgångspunkter
Jag har i min undersökning valt att använda mig av Lev Vygotskijs sociokulturella teori, vilket 

jag anser passar bra, då jag vill veta hur pedagogerna i förskolan samarbetar och samspelar 

med barnen i deras lärprocesser. Även hur de handleder barnen genom att förmedla nya 

kunskaper och hur barnen sedan kan använda sig av dessa på egen hand.

Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingzonen utgår ifrån att när människor behärskar 

vissa kunskaper och färdigheter, så är de nära att behärska nya kunskaper och färdigheter. 

Utvecklingszonen definieras som avståndet mellan det barnet klarar av på egen hand, utan stöd

av andra och det barnet förmår att klara av med stöd av andra människor (Säljö, 2011, s. 167). 

Centralt i Vygotskijs sociokulturella teorier är idén om att barn som handleds av vuxna eller 

mer kompetenta kamrater kan prestera mer än vad de kan åstadkomma på egen hand. På så sätt

kan barn också hjälpa varandra att använda mer avancerade ansatser i 

problemlösningssituationer eftersom de då ges tillfälle att öva i en social kontext. Men det är 

inte i första hand samarbetets betydelse i den pågående problemlösningssituationen som är 

mest betydelsefullt, utan snarare den potential för vidare lärande och utveckling som ligger i 

det nära samarbetet. Samspel innebär inte bara att barnet får hjälp, utan det viktigaste är det 

som barnet lär sig genom samspelet och samarbetet med vuxna eller andra barn, detta leder till

att barnet styrs mot högre nivåer. Det finns en utvecklingsrymd, en zon att utvecklas inom och 

på så sätt lär de sig så småningom att utföra det självständigt. Vygotskij lägger i det här 

samarbetet stor vikt vid den vuxnes undervisande roll (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006, s. 113).

Det gemensamma läsandet och skrivandet utgör därför viktiga sociala stödstrukturer för den 

fortgående utvecklingen av läsande och skrivande på egen hand. Med hjälp av sociala 

stödstrukturer har barnet fått tillgång till och börjat lära känna skriftspråkets specifika 

kulturella redskap: de skriftspråkliga världarna och deras genrer, skriftsystemet samt de rent 

fysiska redskapen: böcker, skrivpapper och penna (Bjar & Liberg, 2010, s. 229f.). Vygotskij 

ansåg att skolan var den miljö där man kunde ges erfarenheter som man inte kunde tillgå i 

vardagen, med det menade han institutionella begrepp och kunskaper som utgör 

mänsklighetens samlade vetande. Det är i skolmiljön som barnet på allvar möter skriftspråket, 

som är ett av människans viktigaste redskap för att kunna kommunicera och bygga upp nya 

erfarenheter (Säljö, 2011, s. 170). Mediering är även ett begrepp som används inom det 
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sociokulturella perspektivet, vilket innebär att människor i sina lärprocesser använder sig av 

olika redskap, psykologiska och fysiska. De psykologiska redskapen använder vi för att tänka 

och kommunicera med, exempelvis alfabetet, siffersystem och vårt språk. Medan de fysiska 

redskapen är de artefakter som människan skapat för att ha vissa egenskaper och som kan 

användas i olika praktiker, hit hör bland annat papper, pennor, datorer med mera (Säljö, 2011, 

s. 163). En annan insikt som formulerats av Vygotskij är att unga människors förmåga att lära 

sig genom att härma är en avgörande faktor för lärandet. Genom att umgås med vuxna och 

kamrater i samarbetspräglade sociala sammanhang ges en ung person som är i färd att lära sig 

stora möjligheter att iaktta, imitera och med tiden också utveckla högre psykologiska 

funktioner (Phillips & Soltis, 2014, s. 94).

4. Metodologisk ansats och val av metod

4.1. Metodval
I den kvalitativa metoden är det oftast människor som är i interaktion med andra människor 

som är det huvudskapliga redskapet. Det kvalitativa synsättet utgår ifrån hur människor formar

och tolkar sin verklighet. Genom att använda denna metod kan jag delges hur människor 

upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i förhållande till sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter (Backman, 2016, s. 54). I min undersökning använde jag mig av 

kvalitativ intervju, där frågeområdena var bestämda medan följdfrågorna kunde variera 

beroende på hur informanterna svarade, och vilka aspekter som kom upp under intervjuerna.

Mitt mål med den kvalitativa intervjun var att få så uttömmande svar som möjligt och då 

behövdes följdfrågorna anpassas, så att informanterna fick möjlighet att delge det de ville 

förmedla till undersökningen. Det handlade om att jag skulle få så fylliga och detaljerade svar 

som möjligt inom ramen för det syfte min undersökning har. För att få de bästa 

förutsättningarna försökte jag skapa en förtrolig atmosfär, genom att vara lyhörd för 

informantens behov, men samtidigt vara tydlig med undersökningens syfte (jfr. Löfdahl, 2014, 

s. 150). Under intervjutillfällena försökte jag att inte ha för stort fokus på nästkommande 

fråga, för att inte missa viktig information eller gå miste om att ställa bra följdfrågor (jfr. 

Johansson & Svedner, 2006, s. 36).
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4.2. Urval
Jag valde att intervjua sex pedagoger från tre olika förskolor, de arbetar på olika avdelningar 

och har varierande arbetserfarenhet, detta för att försöka få en så stor variationsbredd som 

möjligt. Åldersspannen på de olika barngrupperna som pedagogerna arbetade i varierade från 

1-5 år och 3-5 år. Urvalet av förskolor grundades på vad som var tillgängligt för mig och att 

godkännande gavs att genomföra min undersökning av förskolechefen på aktuell förskola. 

Deltagande pedagoger i min undersökning valdes ut, genom att jag besökte förskolorna och 

frågade om de var intresserade av att medverka. Jag ville ha pedagoger från olika avdelningar, 

då jag ansåg att om de arbetade på samma avdelning skulle deras svar vara liknande och 

tillföra mindre material till min undersökning. De tillfrågade pedagogerna var positivt inställda

och tider för intervjuer kunde bokas under besöket.

4.3. Genomförande
Jag började med att mejla sex olika förskolechefer för att få deras tillstånd att få genomföra 

min undersökning vid deras förskolor, i mejlet skrev jag en kortfattad beskrivning av mitt 

syfte. Jag fick svar från tre förskolechefer som gav sitt medgivande till att jag tog kontakt med 

pedagogerna på förskolorna. Jag åkte då till de olika förskolorna för att informera om mitt 

syfte och söka intressenter som ville delta. Alla jag pratade med ville medverka och vi 

bestämde tider för intervju under mitt besök. Innan intervjuerna skedde mejlade jag 

frågeområdena till de deltagande pedagogerna. Jag valde att göra det, därför att jag ansåg att 

det kunde gynna mig och ge mig rikare data, om pedagogerna gavs tid att fundera över de 

olika frågeområdena.

Intervjutillfällena skedde på avtalad tid och innan hade jag informerat om beräknad längd på 

intervjun och frågat om de kunde avsätta den tiden. Intervjuerna skedde på de förskolor där 

pedagogerna arbetade. Jag frågade pedagogerna om tillstånd till att spela in intervjuerna, vilket

alla gav sitt godkännande till. Detta gjorde att jag under intervjuerna kunde koncentrera mig på

det pedagogen ville förmedla, men också att jag kunde ställa följdfrågor utefter de svar jag 

gavs (jfr. Johansson & Svedner, 2006, s. 35f.). Jag inledde intervjuerna med att berätta om mitt

forskningsområde för att ge en inblick i mitt syfte med undersökningen, och sedan 

överlämnade jag ordet till pedagogen och försökte att inte prata så mycket själv. Då det är 

viktigt att det finns utrymme för pedagogen under intervjun att forma sina svar, tänka högt och

prova olika spår. Genom att ställa följdfrågor kunde jag visa mitt intresse och även styra in på 

rätt spår ifall svaren avvek från mitt syfte (jfr. Löfdahl, 2014, s. 150).
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4.4. Databearbetning
Alla intervjuer transkriberades efter avlutad intervju, vilket gjorde att jag gavs nya tankar och 

reflektioner till mitt material. Sedan skrev jag ut det transkriberade materialet och läste 

noggrant igenom det flera gånger, och markerade med penna de olika områdena som framkom 

i svaren till mina forskningsfrågor. De olika delarna analyserades efter vad de hade för 

likheter, hur de hörde ihop och vad som skiljde dem åt. Efter detta delades de efter innehåll in i

olika rubriker (jfr. Back & Berterö, 2015, s. 153ff.).

4.5. Validitet och reliabilitet
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos den valda undersökningsmetoden. Det som 

bestämmer det är till exempel hur man ställer sina frågor vid en intervju, att man inte ställer 

ledande frågor eller färgar undersökningen på annat vis. En annan intervjuare ska kunna ställa 

samma frågor och få i princip samma svar. Validiteten i undersökningen bestäms av hur väl 

metoden har besvarat frågeställningarna, samt att undersökningen verkligen undersöker det 

som var avsett (Johansson & Svedner, 2006, s. 295f.).

Jag anser att reliabiliteten i min undersökning är god, då jag inte på något sätt ansett mig färga 

intervjun eller ställt ledande frågor. Validiteten anser jag också vara bra, då jag tycker att 

svaren som jag givits hänger väl ihop med mina forskningsfrågor.

4.6. Forskningsetiska krav
Löfdahl (2014, s. 36) skriver att innan man börjar sin undersökning är det några etiska 

förhållningssätt man bör känna till för att kunna förhålla sig till dem när man genomför 

undersökningen. Det handlar om förberedelserna och genomförandet av undersökningen, samt

förvaringen av det insamlade materialet.

Det grundläggande individskyddskravet säger att deltagare i en undersökning inte får utsättas 

för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. För att detta inte ska ske anger 

Vetenskapsrådet fyra huvudkrav som är viktiga att förhålla sig till i undersökningen.

Informationskravet anger att deltagarna ska få ta del av undersökningens syfte och en 

beskrivning i stora drag hur undersökningen ska genomföras. De ska delges att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och att de när som helst kan avsluta sin medverkan, utan negativa 

följder (Vetenskapsrådet, 2017, s. 5). Det är bra om man kompletterar den muntliga 
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informationen med skriftlig som förmedlar en kortfattad bakgrund och beskriver avsikten med 

undersökningen, samt att man informerar om vilken metod och hjälpmedel man tänker att 

använda (Löfdahl, 2014, s. 36f.).

För att kunna börja undersökningen krävs det ett samtyckesbrev, vilket innebär att deltagarna 

väljer att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 9). Innan jag påbörjade min 

förfrågan om deltagande skickade jag ut förfrågningar till olika förskolechefer och vid 

godkännande tog jag kontakt med pedagoger i de förskolorna. Jag informerade pedagogerna 

om undersökningens syfte, om samtyckeskravet och att de när som helst kan avsluta sin 

medverkan i undersökningen utan att behöva ange en förklaring (jfr Löfdahl, 2014, s. 36f.).

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i min undersökning inte ska kunna identifieras i 

undersökningen. Detta innebär att enskilda människor inte ska kunna identifieras av 

utomstående människor. Här är det viktigt att tänka på att det inte bara är namn som kan leda 

till identifiering, utan även för detaljerad data kan leda till att vissa läsare kan identifiera 

informanten. Även det insamlade materialet ska förvaras så obehöriga ej kan ta del av det 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 12f.).

Nyttjandekravet säger att insamlade data endast ska användas i min undersökning. Det innebär

att de ljudinspelningar och anteckningar som jag fört under intervjun inte får sparas, utan ska 

förstöras när arbetet är godkänt (Löfdahl, 2014, s. 37).  

Innan jag startar min undersökning är det viktigt att fundera över hur undersökningen är 

utformad så att deltagarna inte riskerar att känna sig kränkta eller utsatta. Det handlar om att 

tänka igenom frågornas utformning men även hur jag förmedlar dessa under intervjun (jfr. 

Löfdahl, 2014, s. 37).
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5. Resultat och analys
Jag kommer här att göra en kort presentation av deltagarna i min undersökning, vilken 

utbildning de har och hur länge de har varit verksamma i förskolan. De har fått fingerade namn

för att säkerställa deras anonymitet. Min undersökning syftar inte till att att undersöka enskilda

informanter, utan att finna mönster i det insamlade materialet. Utifrån det insamlade materialet

har jag gjort fem underrubriker som belyser olika områden för hur man arbetar med 

skriftspråket i förskolan.

◦ Maja, förskollärare. Har arbetat i förskolan sedan 2011, arbetar på förskola 1, 

avdelning A.

◦ Fatima, förskollärare. Har arbetat i förskolan sedan 1978, arbetar på förskola 1, 

avdelning B.

◦ Elsa, förskollärare. Har arbetat i förskolan sedan 1979, arbetar på förskola 1, 

avdelning C.

◦ Anna, lågstadielärare. Har arbetat i förskolan sedan 2016, arbetar på förskola 2, 

avdelning D.

◦ Maria, förskollärare. Har arbetat i förskolan sedan 1978, arbetar på förskola 2, 

avdelning E.

◦ Karin, lärarexamen för undervisning i förskola, förskoleklass och grundskolans 

tidiga år. Har arbetat i förskolan sedan 2006, arbetar på förskola 3, avdelning F.

5.1. Barnens mognad och intresse som utgångspunkt i 
skriv- och läsinlärningen
I min undersökning framkom det att pedagogerna tyckte att det är viktigt att man utgår från 

barnens intresse och erfarenheter för att skapa lust för deras skriv- och läsinlärning. Det 

framkom ofta genom att barnen ville skriva sitt namn, göra egna böcker, skriva brev, eller när 

barnen själva kom och bad om hjälp att formulera ett ord. Genom att stödja barnen i deras 

skriftspråkliga aktiviteter menade pedagogerna att det kan medföra att barnen blir intresserade 

och uppmärksamma på skriftspråkets betydelse. Pedagogerna vidhöll att det är viktigt att man 

tar tillvara på barnens nyfikenhet och intresse inför skriftspråket, genom att uppmuntra och 

vara närvarande i barnens utforskande. Pedagogerna var av den uppfattningen att barnens 

intresse för skriftspråket inte börjar i en viss ålder, utan att de flesta barnen idag har ett stort 

intresse inför den skriftspråkliga världen. Anna berättade under intervjun: ”Det är ju otroligt 
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viktigt, just att kunna stötta barnen i att leka fram skriv- och läsutvecklingen. Att ge glädje, 

kunskap och entusiasm och genom det ser man ju glädje, intresse och spänning hos barnen”. 

Karin ansåg på liknande sätt: ”Att det ska vara ett lustfyllt lärande, inte något tvång, utan att 

man kan leka fram intresset”.

För de barn som inte visade ett intresse inför skriftspråket, ansåg en del av pedagogerna att om

ett intresse inte finns så kommer de inte att lära sig. Men de menade att alla barn förr eller 

senare blir intresserade av skriv- och läsinlärning. Elsa förmedlade under intervjun: ”Man 

trycker ju inte på för mycket med att just skriva själv, utan att de får mogna och tycka att det är

roligt, det får inte bli ett tvång”. Maria menade att: ”Du kan aldrig försöka och påtvinga något 

till ett barn som inte är intresserat, då är de inte redo”. Fatima ansåg på ett liknande sätt: ”Vi 

uppmuntrar de som vill och är intresserade men vi säger aldrig att nu sätter du dig här och så 

ska vi skriva, för har de inte intresset är det ingen ide. Alltså det kommer ju förr eller senare”.

Många av pedagogerna tyckte att man bör utgå ifrån vart barnet befinner sig i utvecklingen, att

man inte utgår ifrån barnens ålder, utan att man utgår från deras behov, förmågor och 

förutsättningar. Maja beskrev under intervjun: ”Det är viktigt att titta på varje enskild individ, 

att de får utvecklas efter sig själv, att man inte säger att när alla är fem ska de vara här uppe. 

Det finns inte något sådant, man kan inte säga så”. Medan Elsa menade: ”Det är viktigt att 

man bemöter barnen där de befinner sig, men de behöver ju inte lära sig att skriva och läsa”. 

Några pedagoger uttryckte att man kunde nyttja barnens intressen till att väcka lusten för 

skriv- och läsinlärning. Karin förmedlade under intervjun: ”Om det är någon som inte är 

intresserad så försöker man alltid att väcka ett intresse hos barnet som är extra fascinerande, 

exempel Pyjamashjältarna, att man försöker att hitta en annan inkörsport, en annan väg in 

skulle man kunna säga”. Maja påtalade på liknande sätt: ”Det är viktigt att jag som pedagog är

med och lyssnar av hela tiden, vart befinner de sig, vad är de intresserade av, är de intresserade

av något speciellt så är det viktigt att jag som pedagog tillför det”.

Alla pedagoger ansåg att det är viktigt att barnen har tillgång till papper och pennor, redan från

tidig ålder för att introduceras inför den skriftspråkliga världen. Barnen sitter ofta och skriver 

böcker, brev eller tränar på att skriva sitt namn. Pedagogerna sade sig uppmuntra barnens 

aktiviteter och hjälper dem att skriva, eller skriver lappar som sedan barnen använder som stöd

i skrivandet. I verksamheten beskrev de att de ofta använder skriftspråket tillsammans med 
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bilder för att förtydliga länken mellan det talade och skrivna språket. Pedagogerna menade att 

de har en viktig roll i barnens skriv- och läsinlärning men flera påpekade samtidigt att 

förskolan inte bedriver undervisning - då de ansåg att det inte finns inskrivet i förskolans 

läroplan att barnen ska lära sig läsa och skriva, utan det tillhör skolans ansvar.

5.2. Alfabetet i förskolan
I min undersökning framkom det att alfabetet har en självklar plats i förskolans miljö. Vid 

frågan vad barnen bör introduceras till under förskoletiden var alla samstämmiga om att 

barnen ska ha kunskap om alfabetets olika bokstäver. Metoderna för att synliggöra alfabetet 

skiljde sig något åt i de olika förskolorna.

På Annas förskola använde de sig av olika handdockor som var och en representerade 

alfabetets bokstäver. Dockorna kom på besök under samlingen och hade med sig en påse som 

innehöll saker som var relaterade till den aktuella bokstaven. Dessa saker fick under veckan 

ligga framme på en bricka, där barnen själva kunde reflektera över de olika orden. 

Handdockorna var även de tillgängliga för barnen, och de valde ofta att använda den dockan 

som representerade begynnelsebokstaven i deras namn.

Maja berättade att de har skapat en bokstavskiosk efter inspiration av serien Bokstavslandet 

som sänds på Bolibompa. Barnen ska kunna handla bokstäver och köpa saker som börjar på 

samma bokstav när de handlar i kiosken. Hon berättade även att barnen själva har fått skapat 

något om varje bokstav, bland annat genom att de pärlade bokstaven C och använde 

glasspinnar för att göra bokstaven A, och bokstaven F skapades i form av en fisk. Hon beskrev

att barnen är mycket aktiva och finner ett stort intresse i framställandet av kiosken.

Maria och Elsa som arbetar på olika förskolor, berättade att de tillsammans med barnen skrivit 

alfabetets olika bokstäver som de sedan har fäst på golvet. Här såg de att barnen först 

intresserade sig för begynnelsebokstaven i sitt namn, medan det sedan utvecklades till hela 

namnet. Det är även meningen att barnen ska kunna gå på bokstäverna och bokstavera ord, 

men också för att lära sig alfabetets ordning.

I de andra förskolorna använde de alfabetet genom att sätta upp de olika bokstäverna på 

antingen en vägg eller en whiteboard. På Fatimas förskola synliggörs alfabetet genom att 

bokstavens form visas tillsammans med en bild på något som börjar på just denna bokstav. 
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Medan man på Karins förskola tar tillvara på vardagssituationer där bokstaven kan 

förekomma. Till exempel att en rund smörgås med ett bett i kan liknas vid bokstaven C, en 

spagetti kan bli ett D och en rad potatisar kan bli ett Y. Detta fotograferas sedan och sätts upp 

på whiteboardtavlan.

Många av pedagogerna beskrev att barnen först intresserar sig för de bokstäver som finns i 

barnens egna namn, då de menade att det troligen beror på att det ligger barnen närmast. 

Barnen lär sig känna igen begynnelsebokstaven i sitt namn och när de ser den påpekar de 

gärna det. Men sen att det utvecklas till kompisars namn, familjemedlemmar och i egna försök

att skapa sagor och berättelser. De såg även att barnen försöker att ljuda bokstäverna i ett ord 

och alla pedagoger såg att det finns ett stort intresse hos barnen för de olika bokstäverna i 

alfabetet.

5.3. Läsning i förskolan
Sagoläsning har en väldigt central roll i förskolan, pedagogerna var eniga om att barnen i 

dessa situationer görs medvetna om skriftspråkets betydelse, genom att de tillsammans med 

barnen stannar upp och diskuterar vad texten förmedlar. Detta görs genom att både barn och 

pedagoger ställer frågor utifrån berättelsen, stannar upp i läsningen och diskuterar olika ords 

betydelse och tittar på bilderna tillsammans. Genom att använda detta arbetssätt ansåg 

pedagogerna att barnen både får arbeta med ordförståelsen och introduceras inför 

skriftspråkets användning. Karin berättade under intervjun: ”Vi läser böcker med hjälp av en 

projektor så att alla kan vara delaktiga och vi diskuterar ord, exempelvis om man är glad, vad 

betyder glad? Kan man visa det på något sätt? Vilka bokstäver finns i ordet glad?” Elsa  

förklarade på liknande sätt: ”Vi tar ut meningar ur böcker och sätter upp på väggen, exempel 

gå upp i rök, bita ihop och diskuterar tillsammans med barnen om vad det kan innebära och 

betyda”. Vilket även överensstämmer med det Fatima förmedlade: ”Att man inte bara läser en 

bok rakt upp och ner, utan att man ställer frågor utifrån innehållet, man kanske stöter på ett 

svårt ord och man kan då fråga barnen om de vet vad det betyder”. Man kan här se att 

pedagogerna ansåg att det är viktigt att barnen görs engagerade i läsningen, genom att de för 

dialoger med barnen både under och efter läsning. De belyste att det är viktigt att man inte 

läser för barnen, utan med barnen. Pedagogerna ansåg att barnen ges möjlighet att utforska 

både det talade och skrivna språket genom att de får ta del av de olika berättelsernas världar. 

Genom att de interagerar tillsammans och meningsskapar böckernas innehåll.
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Elsa berättade under intervjun: ”Det är ju det här att förstå vad man har skriftspråket till, att 

man kan använda de olika bokstäverna för att skriva egna berättelser, att man även lär sig 

saker genom att läsa”. Karin hade en liknande åsikt: ”Läsning ska finnas som en naturlig del, 

barnen ska få kunskap om skriftspråkets kraft”. Vilket även Anna ansåg: ”Genom att vi läser 

för barnen får de ett större ordförråd, fantasi och förståelse, vilket gör att det sen blir lättare 

med läs- och skrivinlärningen”. Alla pedagogerna menade att böckerna i förskolan ska vara 

tillgängliga för barnen, de har inrett olika delar av förskolorna, där barnen ofta väljer att sitta 

och läsa både själva och för varandra. Vissa barn använder böckerna men läser inte, utan hittar 

på egna berättelser utifrån bilderna i böckerna. Andra barn har hört samma bok så många 

gånger att de har lärt sig texten utantill. Medan de barn som kommit lite längre sitter och 

försöker ljuda ihop bokstäverna i de olika orden. Alla pedagoger angav att de varje år har ett 

eller flera barn som har lärt sig att läsa innan de börjat skolan.

5.4. Barns skrivaktiviteter i förskolan
Pedagogerna beskrev att de ofta använder skriftspråket tillsammans med bilder i förskolans 

miljö, bland annat för att förtydliga olika sakers plats. Några använder en whiteboard och 

skriver vad dagen innehåller tillsammans i samtal med barnen. Andra laminerar kort som har 

både bilder och det skrivna språket som barnen kan använda i sina skrivaktiviteter. Alla 

pedagoger angav att barnen har ett stort intresse för det skrivna språket. Det visar sig ofta i att 

barnen vill göra egna böcker, skriva brev eller skriva namn på saker som de själva har 

tillverkat. Pedagogerna berättade att i början består skrivandet ofta av krumelurer, men att det 

sedan utvecklas och mer liknar bokstäver som tillsammans bildar ett ord. Maria förklarade 

under intervjun: ”De provar ju hela tiden och de vill ju skriva sitt namn och så säger dom att 

nu står det faktiskt mitt namn här, och så kan det vara några streck”. Anna beskrev på liknande

sätt: ”Igår var det ett barn som hade skrivit ett brev, det bestod av krumelurer, titta jag har 

skrivit ett brev”. Medan Elsa förmedlade: ”Vi viker ihop papper till små böcker och då lär dom

sig att man börjar här och skriva och sen går man till nästa sida”.

Pedagogerna menade att det är viktigt att man uppmuntrar och stödjer barnen i deras 

utforskande av skriftspråket. Barnen kommer ofta och frågar hur något stavas och 

pedagogerna skriver då lappar till barnen som de sedan använder som en mall i deras 

skrivande. Ibland hjälper de barnen genom att de tillsammans ljudar fram de olika bokstäverna

i ordet. För att skapa ett intresse hos barnen tycker pedagogerna att det är viktigt att barnen har
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tillgång till material som stimulerar skrivlusten hos barnen. Men det som framkom tydligt i 

min undersökning är att barnens skrivinlärning sker på deras egna initiativ. Det förekom sällan

några styrda aktiviteter eller att man aktivt arbetade för att introducera barnen till 

skriftspråkets värld. Detta kan bero på att pedagogerna inte ansåg att barnen behöver lära sig 

att läsa eller skriva under tiden de är på förskolan, samt att de menade att barnen måste ha ett 

intresse för att lära sig om det skrivna språket.

5.5. Pedagogernas roll i lärandet
Alla pedagoger framhöll att deras roll i barns skriv- och läsutveckling är viktig. Att deras stöd 

och hjälp är mycket betydelsefullt i barnens skriv och läsinlärning. De påtalade att det är 

viktigt att barnen får pröva sig fram och att de ges den tiden de behöver för att utforska 

skriftspråket. Att man som pedagog är lyhörd och observant på barnens initiativ, men att man 

samtidigt låter barnen utforska skriv- och läsinlärningen på deras egna villkor. De ansåg att det

är viktigt att barnen tillåts utveckla egna arbetssätt utifrån deras egna intressen, när de själva 

vill lära sig att skriva och läsa. De menade också att det är betydelsefullt att lärandet utgår 

ifrån sammanhang som är meningsfulla för barnen och att man anpassar lärandet efter vart 

barnet befinner sig i skriv- och läsutvecklingen. Maja förklarade under intervjun: ”Det är 

viktigt att man bemöter barnen där de befinner sig. Att man fortsätter utveckla dem som 

individer, alla är olika och alla har olika behov, förmågor och förutsättningar. Det är viktigt att 

man tittar på varje enskild individ”. Karin berättade på liknade sätt: ”Det krävs av mig som 

pedagog att jag är uppdaterad, tillgänglig och att jag kan anpassa mig till där barnen befinner 

sig. Att det ska vara ett lustfullt lärande, inte något tvång, utan att man kan leka fram 

intresset”. Medan Maria menade: ”Man stöttar till på det som barnen frågar efter, för min roll 

är ju inte att lära barnen att skriva utan min roll är ju att stötta upp där intresset finns”. 

Vid frågan om de har i sin utbildning eller via någon separat kurs fått kunskap om barns skriv- 

och läsinlärning, svarade tre av sex pedagoger att de har fått det. Men alla pedagoger ansåg att 

de har de kunskaper som behövs för att kunna stödja barnen i deras läs- och skrivinlärning.
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6. Diskussion
Jag kommer i diskussionsdelen att analysera min data utifrån det sociokulturella perspektivet. 

Jag ska även koppla mitt resultat till både tidigare forskning och litteratur. Jag kommer att 

avsluta med en metoddiskussion, hur jag tyckte att min metod har fungerat för att ge svar på 

mitt syfte samt även förslag på vidare forskning.

6.1. Barnens intresse har betydelse för skriv- och 
läsinlärningen
Pedagogerna var av uppfattningen att barnens skriv- och läsinlärning ska stödjas när barnen 

själva börjar visa ett intresse. De menade att det är viktigt att man då tar tillvara på barnens 

nyfikenhet och intresse inför skriftspråket, genom att uppmuntra och vara närvarande i barnens

utforskande. Detta överensstämmer väl med Ivarsson (2008, s. 108) som anser att det är viktigt

att barnen tillåts utforska skriftspråket utifrån det egna intresset och motivationen. Att man inte

ställer krav på barnets lärande utan att det fortskrider utifrån det enskilda barnet. Men det är 

viktigt att barnet omges av stöttande och hjälpande vuxna. Samverkan är därmed betydelsefullt

för utvecklingen genom att vuxna och barn interagerar och samspelar när de diskuterar och 

samtalar om skriftspråket.

Samspel mellan barn och vuxna är betydelsefullt för barnens lärande, genom att barn som 

handleds av vuxna eller mer kompetenta kamrater kan prestera mer än vad de kan göra på 

egen hand. Samspel innebär inte bara att barnet får hjälp, utan det viktigaste är vad barnet lär 

sig genom samspelet med vuxna eller andra barn (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 

113). Pedagogerna i min undersökning framhöll att samspel är viktigt i barnens lärande, 

genom att de i denna samverkan handleder barnen genom att uppmuntra och vara närvarande i 

barnens utforskande. De ser att de i sin roll kan förmedla kunskaper till barnen, som de sedan 

kan använda mer självständigt. Men detta utgår ofta ifrån barnens egna intresse, exempelvis 

om barnen ville skriva något, så skrev pedagogerna en lapp som barnen kunde använda som 

mall i sitt eget skrivande, eller så satt de tillsammans med barnen och ljudade de olika 

bokstäverna som fanns i ordet. För att barnen ska kunna ledas in i skriftspråket behöver det 

finnas ett intresse hos dem, har de inte det så kommer de inte ha någon vilja att lära sig. Dessa 

barn går då förlorade om de viktiga samspelsprocesserna som skapar förutsättningar till vidare 

lärande.
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Norling (2015, s. 24) skriver att barnen behöver möta och erfara skriftspråkshändelser för att 

spontant ta eget initiativ till lärande, barnen gör det inte av sig själva om de inte har vuxna som

uppmuntrar till det. Ivarsson (2008, s. 107) framhåller att barnen blir medvetna om 

skriftspråket, genom att de i sin vardag ser vuxna använda text på olika sätt, och utifrån detta 

görs de medvetna om skriftspråkets betydelse och det skapar ett intresse hos barnet att lära sig 

mer. Man kan här se att de vuxna är viktiga förebilder för barnen och att det är viktigt att de 

väcker ett intresse hos barnen och inte att enbart barnens intresse ska styra skriv- och 

läsinlärningen. Detta framkommer även i förskolans läroplan, där det står att man ska främja 

barnens utveckling med hjälp av tal- och skriftspråk, genom att man ska stimulera och 

uppmuntra, samt ta tillvara på barnets intresse och nyfikenhet inför den skriftspråkliga världen

(Skolverket, 2016, s. 11). Pedagogerna i min undersökning ansåg att de har en viktig roll i 

barnens skriv- och läsinlärning, men flera påpekar samtidigt att förskolan inte bedriver 

undervisning. De anser att det inte finns inskrivet i förskolans läroplan att barnen ska lära sig 

att läsa och skriva, utan det tillhör skolans ansvar. Detta kan bero på det Hultgren (2006, s. 41)

skriver att läroplanen inte lyfter begrepp som läsinlärning, läs- och skrivutveckling eller 

språklig medvetenhet. Men barnens nyfikenhet följer inte de läroplaner som samhället har 

gjort upp rådande läs- och skrivundervisningen, utan tar man utgångspunkt i barnens behov 

och erfarenheter så bestäms starten av barnet och inte av läroplaner (Dahlgren et al, 2013, s. 

8).

6.2. Alfabetet har en självklar plats i förskolans miljö
I min undersökning framkom det att alfabetet har en självklar plats i förskolans miljö. Vid 

frågan vad barnen bör introduceras till under förskoletiden är alla samstämmiga om att barnen 

ska ha kunskap om alfabetets olika bokstäver. Svensson (2005, s. 23) skriver att om barnen 

blir medvetna om de olika bokstäverna och att de kan motsvaras av ett bokstavsljud, får de en 

större intellektuell förberedelse för att kunna ta emot läsinlärningsinstruktioner. Arbetet med 

de olika bokstäverna skedde ofta i lärarstyrda sammanhang, där olika artefakter användes för 

att tydliggöra de olika bokstävernas form och språkljud. I dessa sammanhang gavs barnen rika 

möjligheter att ta del av lärandet, men också att själva utveckla sin förmåga, då materialet var 

tillgängligt i deras egen lek. Vygotskij ansåg att barns förmåga att lära sig genom att härma är 

en avgörande faktor för lärandet. Genom att umgås med vuxna och kamrater i 

samarbetspräglade sociala sammanhang ges de barn som är i färd med att lära sig, får de 

möjligheter att iaktta, imitera och med tiden utveckla högre psykologiska funktioner.
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Många av pedagogerna beskriver att barnen först intresserar sig för de bokstäver som finns i 

barnens egna namn, men sedan att det utvecklas till kompisars namn, familjemedlemmar och i 

egna försök att skapa sagor och berättelser. De ser även att barnen försöker att ljuda 

bokstäverna i ett ord och att det finns ett stort intresse hos barnen för de olika bokstäverna i 

alfabetet.

Man kan här se att barnen självständigt funderar över språkets struktur, både när det gäller det 

talade och skrivna språket. De uppmärksammar hur något sägs eller skrivs, vilket ett barn ska 

göra för att anses som skriftspråkligt medvetet (Svensson, 1998, s. 84). Om barnens nyfikenhet

på skriftspråket uppmuntras kan det bli en positiv trend som leder till att de når en högre 

språklig medvetenhet. Detta leder vidare till att barnen lättare ser sambandet mellan bokstav, 

ljud och ord (Svensson, 2005, s. 23). Man kan här se att pedagogernas arbete har en stor 

betydelse för barnens skriv- och läsinlärning, genom att de aktivt och i samarbetspräglade 

sammanhang förmedlar bokstävernas betydelse för det skrivna språket.

6.3. Läsning skapar förutsättning för språklig 
medvetenhet
Litteraturläsning har en central roll i förskolan, pedagogerna anser att barnen i dessa 

situationer görs medvetna om skriftspråkets betydelse, genom att de tillsammans med barnen 

stannar upp och diskuterar vad texten förmedlar. Detta görs genom att både barn och 

pedagoger ställer frågor utifrån berättelsen, stannar upp i läsningen och diskuterar olika ords 

betydelser och tittar på bilderna tillsammans. Björklund (2008, s. 100) menar att om barn får 

delta i läsandet, genom att ställa frågor, lyssna till andra och svara, så skapas förutsättningar 

för att barnen ska förstå vad läsning kan innebära och hur berättandet går till. Det är därför 

viktigt, för att barnen ska bli involverade att man som utgångspunkt har en fungerande 

samspelsdialog. Man kan här se att pedagogerna arbetar för att göra barnen skriftspråkligt 

medvetna, genom att barnen ges kunskap om varför man läser men även hur man bär sig åt. 

De får i dessa sammanhang en förståelse för både skriftspråkets funktion och dess 

konstruktion (Dahlgren et al, 2013, s. 109). Barn görs medvetna om skriftspråket genom att de 

i sin vardag ser vuxna använda text på olika sätt, utifrån detta blir de medvetna om 

skriftspråkets betydelse och det skapar ett intresse hos barnet att lära sig mer. De ställer frågor 

utifrån det som är bekant och detta leder till att utforskandet av skriftspråket utvidgas 

(Ivarsson, 2008, s. 107). Det framkom även i min undersökning att pedagogerna ansåg att det 

var viktigt att barnen var engagerade i läsningen, genom att de tillsammans med barnen förde 
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en dialog både under och efter läsning. De ansåg det som viktigt att man inte läser för barnen, 

utan med barnen. I dessa berättarsammanhang ansåg pedagogerna att barnen gavs möjlighet att

utforska både det talade och det skrivna språket, genom att de tillsammans integrerar och 

meningsskapar böckernas innehåll. Vygotskij anser att det gemensamma läsandet utgör viktiga

stödstrukturer för den fortgående utvecklingen av läsning på egen hand. Med hjälp av sociala 

stödstrukturer får barnet tillgång till och kan börja lära känna de skriftspråkliga världarna och 

deras genrer, skriftsystem, samt de rent fysiska redskapen, böcker, skrivpapper och pennor 

(Liberg, 2010, s. 229f.).

Björklund (2008, s. 150) framhåller att det är viktigt att vuxna som omger barnen sätter en 

tilltro till deras förmåga. Barn ska ges en möjlighet att i sin skrivinlärning få använda både 

metoder och material på ett sätt som är meningsfulla för dom. Det är viktigt att man ser barns 

läsande och skrivande som ett uttryck för att de redan tidigt i livet är kompetenta och 

meningsskapande i att bruka läsning på sitt eget sätt. Pedagogerna i min undersökning såg ofta

att barnen valde att själva sitta och läsa en bok eller tillsammans med kompisar. Läsningen 

skedde på olika sätt, ibland använde barnen bilderna som stöd i sitt läsande, andra hade hört 

samma bok så många gånger att de kunde texten utantill, medan de barn som kommit lite 

längre ibland försökte ljuda ihop bokstäverna i de olika orden.

Barn som får delta i skriftspråkliga sammanhang får en betydligt längre startsträcka genom att 

de i sin egen takt får prova på att läsa (Liberg, 210, s. 220). Det är därför viktigt att barnen i 

förskolan möts av symboler och texter som kan skapa kommunikation med kamrater och 

vuxna. Barnen ska ges möjlighet till reflektion och utmaning över textens betydelse i samspel 

med andra. Man kan då utmana barnens perspektiv och förståelse genom att de ges tillfälle till 

kommunikativa möten med kamrater och vuxna (Norling, 2015, s. 82). Detta är något som har 

framkommit i min undersökning som pedagogerna aktivt och medvetet arbetar med för att 

främja barnens skriftspråkliga medvetenhet.

6.4. Barns skrivande i förskolan
Alla pedagoger anger att barnen har ett stort intresse för det skrivna språket, det visar sig ofta i

att barnen vill göra egna böcker, skriva brev eller skriva namn på saker som de själva har 

tillverkat. Pedagogerna berättar att ofta består skrivandet i början av krumelurer men att det 

sedan utvecklas och mer liknar bokstäver, som tillsammans bildar ett ord. Norling (2015, s. 

25) skriver att om pedagogerna tidigt uppmärksammar barnens skriftskapande och förenar det 
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med barnens tidigare erfarenheter kan de utmana deras meningsskapande. Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2006, s. 75f.) framhåller att när barnens intresse för skriftspråket 

visar sig i deras lek, i tankar och intressen, är det lämpligt att ta upp det på ett tydligt och 

ändamålsenligt sätt och i för barnen betydelsefulla sammanhang. Men något som framkom 

tydligt i min undersökning var att barnens skrivinlärning skedde på deras egna initiativ, då det 

sällan förekom några styrda aktiviteter eller att man arbetade aktivt för att introducera barnen 

till skriftspråket. Detta kan bero på att pedagogerna inte ansåg att barnen behövde lära sig att 

läsa eller skriva under förskoletiden, samt att de ansåg att barnen måste ha ett intresse för att 

lära sig om det skrivna språket. Norlings (2015, s. 82) avhandling påvisar att det finns 

indikationer om att förskolans skrift- och skrivmiljö är eftersatt och att det sällan användes 

aktiviteter som stimulerar till barnens skrivutveckling, eller att barnen utmanades i sitt sätt att 

reflektera och tänka. Pedagogerna som deltog i studien angav att de inte hade de kunskaper 

som krävdes för att följa läroplanens mål att uppmuntra barnen till att ”utveckla ett intresse för

skriftspråket samt en förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”.

De barn som visar ett intresse inför skriftspråket får bekanta sig med och lära sig använda 

medierande redskap. Både i form av fysiska redskap som papper och penna, men även 

språkliga system som alfabetet. Barn som får delta i sådana sammanhang görs medvetna om 

de sätt att arbeta, tänka och kommunicera som samhället har utvecklat (Säljö, 2011, s. 167f.). 

Pedagogerna i min undersökning menade att det var viktigt att barn har tillgång till material 

som skapar ett intresse och stimulerar skrivlusten hos barnen. Att de har tillgång till papper 

och pennor i olika varianter och färger. Vid visat intresse från barnen så var pedagogerna 

närvarande och uppmuntrande för att stödja barnen i deras lärande. Säljö (2011, s. 168f.) 

menar att barnen behöver bemötas av vuxna som stödjer och hjälper till om någon svårighet 

skulle uppstå. Får barnen den vägledningen kan de sen fortsätta på egen hand. Men för de barn

som inte visar något intresse uteblir denna vägledning, vilket kan leda till att barnet inte 

kommer vidare i sitt utforskande av de medierande redskapen som finns att tillgå.

6.5. Pedagogernas stöd är betydelsefullt i barns lärande.
Riddersporre & Persson (2010, s. 135) skriver att kunna läsa och skriva är väsentligt för att 

kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Denna utveckling börjar långt innan skolan börjar, och

det är därför viktigt att förskolan stödjer barnens skriftspråksinlärning och ser det som en 

viktig byggsten i barnens livslånga lärande. Alla pedagoger ansåg att deras roll i barns skriv- 

och läsutveckling är viktig. Att deras stöd och hjälp är mycket betydelsefull i barnens skriv- 
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och läsinlärning. De ansåg att det är viktigt att barnen får prova sig fram och att de får den 

tiden de behöver för att utforska skriftspråket.

Att lära sig läsa och skriva är en förvärvad kompetens, denna förmåga utvecklas under lång tid

och är en del av den livslånga språk- och kunskapsutvecklingen. Denna utveckling börjar ofta 

tidigare än vad vi tror, och tas ibland för given (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, 

s.75f.). Detta framkom även i min undersökning, att barnens skriv- och läsutveckling ibland 

togs för given. Att först när barnet visade ett intresse inför skriftspråket så ansågs det vara 

mottagligt för skriv- och läsinlärning. Det överensstämmer med det som Ivarsson (2008, s 

108) framhåller att barn ska tillåtas utforska skriftspråket utifrån det egna intresset och 

motivationen, att man inte ställer krav på barnets lärande, utan att det får fortskrida utifrån det 

enskilda barnet. Men Ivarsson anser även att pedagogerna är viktiga förebilder, då barnen blir 

medvetna om skriftspråkets betydelse om de får se vuxna i vardagen använda text på olika 

sätt. Detta kan skapa ett intresse hos barnet och en vilja att lära mer. Man kan på så sätt väcka 

ett intresse hos barnet och att man sedan använder det i ett för barnet betydelsefullt 

sammanhang. Detta kan vara en bra inkörsport för de barn som inte visar ett intresse, att man 

visar dem skriftspråkets funktion genom att använda det i ett sammanhang som ger dem en 

mening. Detta kan till exempel innebära att man använder sig av seriefigurer som de är 

intresserade av.

Skriftspråksinlärningen sker allra bäst när det finns ett behov hos barnet att lära sig läsa och 

skriva, och att det är omgivet av bemötande och stödjande vuxna (Riddersporre & Persson, 

2010, s. 134). Om barn handleds av vuxna eller mer kompetenta kamrater kan de prestera mer 

än vad de kan göra på egen hand. För om barn behärskar vissa kunskaper och färdigheter, så är

de även nära att behärska nya kunskaper och färdigheter. Genom dessa samspel kan barnen 

göra framsteg i sina lärandeprocesser och använda nya sätt att angripa ett problem (Säljö, 

2011, s. 167). Pedagogerna i min undersökning angav att det var viktigt att vara lyhörd och 

observant på barnens skriv- och läsinlärning. På detta vis kunde de stödja och förmedla 

kunskap till barnen när hinder uppstod, men de såg även att barnen hjälpte varandra i sina 

lärandeprocesser.

Skriftspråksinlärningen ska utgå ifrån barnens behov och erfarenheter och ske i för barnen 

naturliga vardagliga sammanhang. För att detta ska kunna uppnås behöver barnen omges av 

pedagoger med kännedom om de språkliga processerna och som utifrån dessa kan ge stöd, 
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uppmuntran och ledning av barnens hantering av den skriftspråkliga världen (Dahlgren et al, 

2013, s. 9). Pedagogerna i min undersökning ansåg det som betydelsefullt att lärandet utgår 

ifrån sammanhang som är meningsfulla för barnen, och att man anpassar lärandet efter var de 

befinner sig i skriv- och läsinlärningen. Pedagogerna ansåg sig besitta de kunskaper som 

behövs för att kunna stödja barnen i deras läs- och skrivinlärning.

6.6. Metoddiskussion
Jag valde i min undersökning att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag hade aldrig 

intervjuat innan jag påbörjade min undersökning och tyckte att det ibland kunde vara svårt att 

få pedagogerna att hålla sig inom det ställda frågeområdet. Efter att jag haft min första intervju

så försökte jag reflektera över vilka svar jag givits och hur jag skulle kunna formulera bättre 

uppföljningsfrågor för att få bättre svar på mitt syfte med undersökningen. Alla intervjuer 

skedde på de olika förskolorna, vilket gjorde att pedagogerna fick vara i en för dem trygg 

miljö. Jag gjorde en intervju per dag och kunde då transkribera mitt material direkt efter 

intervjun. Detta tror jag var en fördel, då jag direkt efter intervjun fick möjlighet att reflektera 

över den än en gång och kom på så sätt närmare den information jag givits. Jag tror att min 

frånvaro av erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat resultatet delvis, men tycker att jag 

givits tillräckligt bra med information för att kunna besvara mitt syfte. Men skulle jag göra om

min undersökning så hade jag gjort en pilotintervju för att se hur bra mina frågor skulle 

besvara mina frågeställningar.

Jag valde även att lämna ut mina frågeområden i förväg och det tyckte jag var positivt för min 

undersökning. De pedagoger som hade tagit sig tid att innan intervjun reflekterat över 

frågeområdena gav rikligt med information, medan de som inte hade hunnit inte hade lika 

utförliga svar.

Metodvalet påverkar även vilken form av information jag fått. Hade jag använt mig av 

observationer hade jag själv fått tolka pedagogernas arbetssätt i att stödja barns skriv- och 

läsinlärning, medan jag i min metod fick ta del av hur de själva upplevde sin roll. Dessa två 

metoder ger två olika sidor och kan påverka resultatet. Men jag valde att inte göra observation 

eftersom jag upplever det som svårt att hinna uppfatta allt som sker och samtidigt anteckna, så 

det kunde ha gjort att informationen som återgavs inte blev rättvis. Jag upplevde att jag gavs 

tillräckligt bra svar i intervjuerna för att kunna besvara mitt syfte och frågeställningar.
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Något som även påverkar resultatet är vilket teoretiskt perspektiv jag valt att använda mig av i 

min undersökning. Min teoretiska utgångspunkt påverkar hur jag ser på mitt material och hade

jag använt mig av ett annat teoretiskt perspektiv så kanske mina slutsatser hade sett 

annorlunda ut.

6.7. Förslag på vidare forskning
När jag gjorde mina intervjuer var det en av sex pedagoger som sa att de hämtade inspiration 

från Bornholmsmodellen när de arbetade med skriv- och läsinlärning tillsammans med barnen.

Det kan därför vara intressant att undersöka vilket språkutvecklande material som används i 

förskolan för att stimulera barnens språkliga medvetenhet. Men även vilken kunskap 

pedagogerna har om de olika språkutvecklande metoder som finns att tillgå idag.
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Bilagor

Bilaga 1: Samtyckesbrev

Mitt namn är xxxxxx xxxxxxxxxx, och jag studerar till förskollärare på Karlstads universitet. 
Jag skriver nu min examensarbete som handlar om hur förskolan arbetar med att utveckla 
barns läs- och skrivutveckling, samt hur pedagogerna ser på förskolans roll att stimulera barn i
deras utveckling inom detta område.

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att göras, frågorna kommer att skickas ut 
i förväg för att pedagogen ska ges tid att fundera över frågeställningarna. Intervjun beräknas 
att ta ungefär 30 minuter. Jag önskar även att få banda/spela in intervjun om godkännande ges.

Inom forskning är sekretess en viktig del vilket innebär att jag inte får delge mitt arbete 
utanför min forskning. Konfidentialitet innebär att de uppgifter som jag fått tagit del av i min 
forskning inte får spridas till obehöriga, utan kommer endast att användas i min forskning, och
kommer sedan att förstöras när forskningen är avslutad. Alla uppgifter som redovisas i den 
slutliga rapporten kommer vara anonymiserade. Deltagandet är frivilligt och du kan när som 
helst avbryta din medverkan i studien utan att ange orsak.

Jag samtycker härmed att medverka i denna intervjustudie

Ort & datum

…...........................................................

Namnunderskrift

…...........................................................

Namnförtydligande

…...........................................................

Kontaktuppgifter till  xxxxxx xxxxxxxxxx

 xxx@gmail.com

Mobil: 076 xxx xx xx
Hem: 054 xxxxxx
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Bilaga 2: Intervjufrågor

– Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen?

– Vilken utbildning har du?

– Har du fått någon utbildning inom barns skriv- och läsutvecklingen, antingen via din 
utbildning eller separat kurs?

– Arbetar ni med bokstäver och bokstavsljud och i så fall hur?

– Hur synliggör ni skriftspråket i förskolans miljö?

– Vilka aktiviteter använder ni för att tydliggöra sambandet mellan det talade och skrivna
språket?

– Har ni sett att barnen intresserar sig för användning av skriftspråket, exempelvis att de 
visar intresse för bokstäver, eller genom att de försöker ”skriva” eller ”läsa”?

– Hur fångar ni upp de barnen som inte visar intresse inför skriftspråket?

– Hur ser du på din roll i barns skriftspråksutveckling?
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